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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate 
animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de 
câini, pisici și dihori domestici
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0090),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0061/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul distinge trei categorii de modificări propuse, dintre care majoritatea sunt de natură 
tehnică.

În primul rând, trebuie înlocuite trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, care urmează 
să fie abrogat, cu trimiteri la noul regulament, discutat în paralel cu prezenta propunere.

În al doilea rând, în comparație cu textul actual al articolului 10 se propune includerea unei 
trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului 
și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/971, care se aplică și pentru câini, pisici și dihori.  

A treia modificare, singura de fond, se referă la termenul înainte de transport în care animalele 
trebuie supuse unui examen clinic, efectuat de un veterinar autorizat de către autoritatea 
competentă în vederea atestării faptului că animalele sunt apte pentru transportul prevăzut. Se 
propune adaptarea termenului actual de 24 de ore la recomandarea Organizației Mondiale 
pentru Sănătatea Animalelor, care prevede un termen de 48 de ore.

Din motive practice și pe baza semnalelor primite din sector, raportorul se declară de acord cu 
modificările propuse.

                                               
1 JO L 3, 5.1.2005, p. 1.


